
Nyarunk 

1. Június 4. 16:30 – Meister Éva színművésznő előadó estje Psalmus 

hungaricus címmel a nagy gyülekezeti teremben 

2. Június 5. 19:00 – Szeged, Szent Rókus Templom: jótékonysági 

koncert a Bethesda Kórház javára (többek között a Szegedi 

Ökumenikus Kórus – benne a mi kórusunk – szolgálatával) 

3. Június 6. 16:30 – Presbiteri gyűlés 

4. Június 11. – Presbiteri csendesnap, Kübekháza 

5. Június 17-18. – Látogatás a kárpátaljai testvéreinknél a gyülekezet 

adományával. (Adakozni az elindulásig lehet.) 

6. Június 19. 10:00, 18:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

7. Június 20-24. – Napközis tábor, Szeged és Tiszasziget 

8. Június 25. – V. Nemzeti Evangelizáció, Kübekháza 

9. Június 30. - július 3. – Gyülekezeti kirándulás, Székelyföld. (Még 

mindig lehet jelentkezni!) 

10. Július 17. 10:00, 18:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

11. Július 18-22. – Kerékpártúra, Dunakanyar 

12. Augusztus 1-5. – Hittantábor, Orfű 

13. Augusztus 17-21. – Kórustábor, Kistárkány 

14. Augusztus 21. 10:00, 18:00 – Istentisztelet úrvacsorai közösséggel 

15. Szeptember 4. 10:00 – Istentisztelet közvetítése templomunkból a 

Kossuth Rádióban  

16. Szeptember 5. 16:30 – Presbiteri gyűlés 
 

Imádkozzunk 

- a tanítókért és a tanárokért, mondjunk köszönetet áldozatos 

munkájukért! 

- a nyári, gyülekezeti terveink megvalósulásáért! 

- gyülekezetünk belső békességéért! 

- azokért, akik elhagyni kényszerültek otthonaikat! 

- betegeinkért, hogy Isten gondviselő kegyelme legyen velük! 

 

 

 
 

Missziói hírlevél 

2016. június 5. 

6. szám 

www.honvedter.ref.hu 

 
 
 

„Uram! …Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül! … 
Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet 
örökké.” (Zsolt 86, 9-12) 
 

Végre itt a vakáció! Csak Isten tudja, mennyire vártam már: 
számoltam a napokat, az órákat. Minél közelebb jutottam a szabadság 
elérkezéséhez, annál inkább éreztem egyre súlyosabbnak a mindennapi 
kötelezettségeimet. Most pedig itt vagyok, távol a nagyvilág zajától, a 
természet szépsége és békéje vesz körül, és zavarba hoz, hogy mit is 
kezdjek ezzel rám szakadt kötetlenséggel.  

Ízlelgetve a nyugalmat, ellazítva testem és lelkem, – Uram, Veled 
szeretnék most beszélni. Áldd meg, kérlek, az elkövetkező napokat, a 
pihenés, a csend, a kikapcsolódás napjait, amelyek olyan gyorsan elillannak 
majd, mint az éjszakában felcikázó villám fénye. A munkás napokon, 
amikor időm engedi, a pillanat szüksége szerint fordulok Hozzád 
kéréseimmel. Most nem kérni jöttem, most hálatelt szívvel állok meg 
Előtted, most köszönetemet hoztam: „Áldás és dicsőség, bölcsesség, hála és 
tisztelet, hatalom és erő Istenünknek örökkön-örökké” (Jel 7,12), – annak az 
Istennek, aki minden jó adomány egyedüli forrása. És a teremtett világ 
bűvöletében boldogan folytatom: „Dicsérem az Urat, amíg élek, zsoltárt zengek 
Istenemnek, míg csak leszek.” (Zsolt 146,2) „Uram, Istenem, igen nagy vagy, 
fenségbe és méltóságba öltöztél, … Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! 
Valamennyit bölcsen alkottad, tele van a föld teremtményeiddel.” (Zsolt 104,1;24) 

Ő áldja meg testi-lelki felfrissülésünk, és Ő vezessen vissza a 
pihenés napjai után gyülekezetünk közösségébe! 

Nemes Gábor 
 

http://www.honvedter.ref.hu/


Meghívó evangelizációra 

Kedves Testvérek! 
 

Az Érted Magyarország Misszió kicsiny szervezőcsapata nevében, szeretettel 
meghívom Önt, Önöket, közösségük tagjait 2016. június 25-én 
(szombat) 10 órától a Szeged melletti Kübekháza főterére, az V. 
Nemzeti Evangelizációnkra. 
 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de legkésőbb június 15-ig 
előzetes regisztráció szükséges! 
A regisztrált csoportok, személyek részére tartalmas ebédet és egyszerű 
vacsorát biztosítunk. A regisztráció visszaigazolásában minden szükséges 
információt megadunk. Amennyiben támogatni szeretné 
rendezvényünket, a 10700062-66477844-51100005 számlaszámra való 
átutalással megteheti (a közlemény rovatban kérjük, feltétlenül tüntesse fel 
nevét, adószámát, pontos lakcímét, hogy befizetéséről számlát 
küldhessünk!). A rendezvényt a www.molnarrobert.hu oldalon délelőtt 10 
órától élőben közvetítjük! Érted Magyarország Misszió 
 

A regisztrációt az e célra készült formanyomtatványon teheti meg! Az 
evangelizáció alatt, a regisztráltak gyermekeinek a Mézeskalács Házban 
programokat, kreatív foglalkozásokat és felügyeletet biztosítunk. A 
Magyar Vöröskereszttel együttműködve 12 és 14 óra között a Károly 
Házban véradást szervezünk! (Szigsz, lakcím- és taj-kártya szükséges!) Aki 
tud, kisszéket hozzon magával, mert az ülőhelyek korlátozott számban 
állnak rendelkezésre! Legkésőbb 9.30-ig szíveskedjenek az ülőhelyeket 
elfoglalni! A regisztráltaknak e-mail-ben június 20-ig részletes tájékoztatót 
küldünk. Örömmel fogadunk gyümölcsöt, nem romlandó süteményt, 
amelyeket az ebédet követően felszolgálunk. Az evangelizáció várhatóan 
18 óráig tart, egyszerű vacsorával zárul. 
Az evangelizáción várhatóan már kapható lesz Láss túl a pusztán! címmel 
megjelenő új kötetem.  
 

Információ és regisztrációs lap kérhető: 06-30/853-6162, 
evangelizacio@gmail.com, www.molnarrobert.hu 
 

Szeretettel várom, hívjon másokat is! 
Dr. Molnár Róbert 

       polgármester 

A Dunakanyar felfedezése két keréken 

Időpont: 2016. július 18-22. 
Utazás: vonattal 
Szállás: Zebegény, 5829-es Ifjúsági tábor 
Csomagok szállítása: kísérőautóval 
Túra jellege: csillagtúra 
Ár:  Felnőtt: 22.720 Ft - Diák: 14.720 Ft 
Jelentkezés a lelkészi hivatalban vagy Simon Döme András segédlelkésznél  
Jelentkezési határidő: június 12. 
Előleg: 5000 Ft 
Kísérők: Horváth Attila, Kecskés Tibor, Pethő Tibor 

 

1. nap (hétfő)  
Vonat: Szeged – Felsőgöd  
Bicikli: Felsőgöd - Vác (városnézés, fürdés) - Nagymaros - Zebegény (kb. 35 km)   
 

2. nap (kedd)  
Bicikli: Zebegény - Nagymaros (kb. 9 km)   
Komp: Nagymaros (8:00) - Visegrád,  
Jegyár: 420+350  Ft  
Bicikli: Visegrád - Esztergom / Párkány (városnézés) (kb. 25 km)  
Bicikli: Párkány - Letkés - Zebegény (kb. 30 km)  
 

3. nap (szerda)  
Vonat: Zebegény – Nagymaros (sz 8:33-8:38) Jegyár: 125 Ft   
Komp: Nagymaros (9:00) - Visegrád,  Jegyár: 350  Ft  
Visegrád: vár, bobpálya  
Komp: Visegrád (15:45) - Nagymaros, Jegyár: 350  Ft  
Nagymaros: strand Vonat: Nagymaros - Zebegény (sz 17:21-17:26) Jegyár: 125 Ft  
 
4. nap (csütörtök)   
Bicikli:  Zebegény - Szob - Nagybörzsöny (27 km)  
Nagybörzsöny: Szent István templom (XIII. sz), vízimalom  
Kisvasút: Nagybörzsöny - Nagyirtáspuszta Jegyár: 500 + 350 Ft   
Bicikli: (Nagybörzsöny-) Nagyirtáspuszta - Kóspallag - Nagymaros - Zebegény 
(25 km)  
Zebegény: tábortűz, szalonnasütés / főzés  
 
5. nap (péntek)   
Bicikli: Zebegény - Kismaros (fürdés) - Vác - Felsőgöd (35 km)  
Vonat: Felsőgöd - Szeged 

http://www.molnarrobert.hu/

